
 
 
 

 
Πειραιάς, 28/7/08 

 

 
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

 
 
σνάδελθοι οδηγοί, 
 Οη εξγνδόηεο έρνπλ απνζξαζπλζεί ˙ δηεθδηθνύλ αθόκε πεξηζζόηεξα ππεξθέξδε θαη 
παξάιιεια κε ηελ ζπλδξνκή ηωλ θπβεξλήζεωλ έρνπλ θαζηεξώζεη έλα θαζεζηώο δνύγθιαο 
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηξνκνθξάηεζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.  
 Χξόληα ηώξα νη θπβεξλήζεηο, όρη κόλν αδηαθνξνύλ γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ 
αιιά θαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δηεπθνιύλνπλ ηελ αζπδνζία ηεο εξγνδνζίαο ζην βωκό ηνπ 
θέξδνπο θαη ζηελ εθπιήξωζε ηωλ εθάζηνηε πξνεθινγηθώλ γξακκαηίωλ. 
 Τξαλό παξάδεηγκα απηήο ηεο αζπδνζίαο, οι 8 νεκροί ζσνάδελθοι ζηην 
ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΕΩΝΖ ΠΔΡΑΜΑΣΟ θαη ηη εηξωλεία κάιηζηα απηό λα ζπκβεί 
αλήκεξα ηεο επεηείνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Δεκνθξαηίαο ζηε ρώξα καο. Άραγε για 
ποια δημοκραηία μιλάμε; Γι’ασηή ηων πάρηι και ηων κοκηέιλ; Σων επίζημων ενδσμάηων 
και ηης τλιδής ηων εθνοπαηέρων μας ή γηα ηε δεκνθξαηία ηωλ ειεπζεξηώλ θαη ηωλ 
ζπληαγκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηε ζηήξημε ηωλ αδπλάηωλ από ηελ 
αζπδνζία ηνπ Κεθαιαίνπ;  
 Σπλάδειθνη δπζηπρώο η προζωρινή διοίκηζη ηοσ σνδικάηοσ πνπ αλέιαβε ζηηο 
16/7/08 ηε δηαρείξηζε ηνπ θαη δεζκεύηεθε από ηελ απόθαζε ηνπ πξωηνδηθείνπ Πεηξαηώο, δελ 
κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία άιιε ελέξγεηα εθηόο από ην λα νδεγήζεη ην Σπλδηθάην ζε Γελ. 
Σπλέιεπζε θαη εθινγέο. Τελ απνθιεηζηηθή επζύλε γη’απηή ηελ αδξάλεηα θαη ηε κε ιεηηνπξγία 
ηνπ γηα άκεζεο απνθάζεηο ηελ έρεη ε Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλωζε Δ..Α.Κ. οδηγών ηοσ 
ΠΑ.ΜΔ. Κ.Κ.Δ. πνπ νδήγεζε ην Σπλδηθάην εδώ θαη 8 κήλεο κέζα από ηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο 
ζηνλ πξνζωξηλό καξαζκό ηνπ πξνζπαζώληαο λα απνθνκίζεη ίδηνλ όθεινο γηα ηελ θνκκαηηθή 
Σπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε πνπ εθπξνζωπεί αδηαθνξώληαο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Κιάδνπ. 
 Η πξνζωξηλή δηνίθεζε ηνπ Σπλδηθάηνπ παξόηη δελ κπνξεί λα πάξεη απόθαζε γηα 
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζηεξίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ Δ.Κ. Πειραιά γηα ηελ 
24ωρη πανπειραϊκή απεργία ζηις 31 Ηοσλίοσ ημέρα Πέμπηη θαη θαιεί όινπο ηνπ 
ζπλαδέιθνπο νδεγνύο λα πξνζέιζνπλ απηνβνύιωο ωο ειάρηζην θόξν ηηκήο θαη ζεβαζκνύ 
ζηνπο εξγαδόκελνπο- ζύκαηα ηεο ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ ΠΔΡΑΜΑΣΟ ζηις 
31/7/08 ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ζηις 09.00 π.μ. ζηνλ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 
ζηεξίδνληαο ηελ ΑΠΔΡΓΗΑ ηοσ Δ.Κ.Π. θαη ηωλ ππνινίπωλ ζωκαηείωλ γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ 
εξγαδνκέλωλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
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